
Stichting HeimHelpt 

Alkmaarseweg 38 

1941 DN Beverwijk 

stichting-heimhelpt@ireneheim.nl  

 

Pagina 1 van 1 
 

Beleidsplan Stichting HeimHelpt 
Dit beleidsplan geldt vanaf 1 januari 2021 met een duur van 3 jaar. Elke 3 jaar geëvalueerd 

en indien gewenst of nodig aangepast. 

 

Doel 

Stichting HeimHelpt is opgezet ter bevordering van het emotionele welzijn van kinderen in 

regio Noord-Holland. Wij vinden dat elk kind persoonlijke liefdevolle aandacht verdient om 

zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Onze missie is kinderen, die om wat voor reden dan 

ook tijdelijk of langdurig uit balans zijn en dreigen vast te lopen, emotioneel te 

ondersteunen.  

 

In 2017 is de Stichting HeimHelpt vanuit Praktijk Irene Heim opgezet. In 2020 heeft de 

Stichting een nieuw bestuur gevormd en haar doelstelling geherformuleerd. Stichting 

HeimHelpt tracht haar doel te bereiken door interactieve theaterstukken te organiseren voor 

kinderen op de basisschool. Deze doelstelling is voortgekomen uit een succesvolle theater 

middag die in het verleden is georganiseerd door de Praktijk Irene Heim. Daarnaast 

verkoopt Stichting HeimHelpt de door Irene Heim geschreven Kidspower boekenserie, 

waarvan de volledige opbrengst ten goede komt aan de stichting.  

 

Stichting HeimHelpt biedt basisscholen in Noord-Holland de mogelijkheid kosteloos een 

interactief theaterstuk (incl. workshop) aan te vragen. In samenwerking met acteurs, 

vrijwilligers en professionals van praktijk Irene Heim organiseert Stichting HeimHelpt een 

dagdeel met een interactief theaterstuk voor de kinderen van de betreffende basisschool om 

hen een onvergetelijke dag te bezorgen. Hiermee willen we bereiken dat de kinderen naast 

een onvergetelijke dag op speelse wijze laagdrempelig emotioneel ondersteund worden. 

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid-19 richten wij ons op het realiseren van 2 

theaterstukken in 2021, 4 theaterstukken in 2022 6 theaterstukken in 2023. Eind 2023 

zullen we ons beleidsplan herzien en de doelstelling eventueel bijstellen. 

 

Organisatie 

Het bestuur wordt gevormd door: 

• Voorzitter: Lotte Deen 

• Secretaris: Gulsum Bagseven 

• Penningmeester: Yvonne Cruijsen 

• Adviseur: Irene Heim 

 

Financiën 

De interactieve theaterstukken worden gefinancierd vanuit de Stichting. Basisscholen 

kunnen kosteloos een aanvraag indienen bij de Stichting.De financiën van Stichting 

HeimHelpt worden beheerd door het bestuur, onder regie van de Penningmeester. Het 

bestuur van de Stichting is gezamenlijk bevoegd en ontvangt met uitzondering van 

noodzakelijke reiskosten geen vergoeding voor hun inspanning.  

 

Inkomsten worden geïnd, beheerd en verantwoord door Stichting HeimHelpt. Stichting 

HeimHelpt heeft geen winstoogmerk. Inkomsten worden gerealiseerd door de opbrengst uit 

de boekverkoop van de reeks kidspower. Deze kunnen rechtstreeks bij de Stichting worden 

ingekocht. Daarnaast zal de financiering van de Stichting voortkomen uit donaties.  
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